
 گزیندزبانی که امام صدر برای بیان ابعادِ قیام عاشورا برمی

 سعید رضوی فقیه، روزنامه نگار 

ای از گفتارها و نوشتارهای کوتاه امام موسی صدر است به مناسبت عنوان مجموعه  سفر شهادت

روز عاشورا و نبرد نابرابر میان گروه اندک همراهان امام حسین)ع( با سپاه گسیل شده از سوی 

 .ابن زیاد والی وقت کوفه در سرآغاز سال شصت و یک هجری قمری

های پر تب و تاب حضور امام صدر در لبنان و جموعه همگی در سالگفتارها و نوشتارهای این م

رو، به همت موسسۀ فرهنگی تحقیقاتی اند و هم از اینبه زبان عربی بر زبان و قلمش جاری شده

امام موسی صدر به فارسی ترجمه و سپس، نشر شده است تا برای فارسی زبانانِ زادبوِم صاحب 

ها ها و پیامگردانی خطابهمترجمان محترم نیز به خوبی از پس فارسیاثر نیز قابل استفاده باشد و 

 .اندبرآمده و حق مطلب را ادا کرده

های عمومی آقای صدر خطاب به ملت لبنان، بمناسبت از هفده بخش کتاب، دو بخش آن پیام

ول تقارن ایام شهادت امام حسین با ایام والدت حضرت مسیح علیهما السالم و در آستانه حل

میالدی است. بخش سیزدهم )شهادت، چشمۀ جوشان تحول( نیز ظاهرًا و با  ۷۸و  ۷۷های سال

 یهایتوجه به سیاق مطلب یادداشت کوتاه مکتوبی است؛ اما چهارده بخش دیگر همگی خطابه

ام بازگشت شهادت، یعنی اماست که در مراسم سنتی بزرگداشت و تعزیتِ بزرگ مسافر سفر بی

لسالم، و در مجامع عام یا خاص شیعیان لبنان در دهۀ پنجاه شمسی ایراد شده حسین علیه ا

 .است

گانه اواًل تکرار برخی مطالب مشاهده های چهاردهبنابراین، طبیعی است که در مجموعۀ خطابه

های اجتماعی و تاریخی و ها و تبیینشود و ثانیاً هر خطابه صرفاًحاوی اشاراتی گذرا به تحلیل

ها و هشدارهای ها و درخواستهای اخالقی و تربیتی و نیز دعوتآموزیتی و درسروانشناخ

 .سیاسی باشد

زد در آموزش و پژوهش )چنانکه از بسیاری امام موسی صدر با تکیه به هوش و پشتکاری زبان

همگنانش شنیده شده است و از رهگذر دقت در گفتارها و نوشتارهایش نیز قابل استنباط است( 

شناسانه، های شنیدنی بسیار در تبیین رخداد عاشورا از منظرهای جامعهقاعده سخنالعلی
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 هاجای درهمین مجموعه خطابههایی که جای بهروانشناسانه و تاریخ پژوهانه داشته است. سخن

 .توان یافت و دیدبا مخاطبان عام نیز ردی از آنها را می

و پژوهشگر در زمان و مکان و موقعیتی خاص  شناسرسد موسی صدر دینبا این همه به نظر می

به ناچار زبانی را برای بیان ابعادِ رخداد قیام امام حسین علیه السالم انتخاب کرده که حاوی 

ه رو، ببیشترین تأثیرگذاری در کمترین زمان ممکن برای یک خطابۀ معمول باشد و از همین

های پر شگاهی پسند، نظیر سخنرانیهای دانهای آکادمیک یا حتی خطابهجای عرضۀ پژوهش

 هایمغز و پر شور دکتر شریعتی در حسینیۀ ارشاد، معانی مورد نظر خویش را در قالب خطابه

کوتاه و مناسب با منابر مساجد و تکایای شیعیان محروم لبنان در حدود نیم قرن پیش تنظیم 

 .مفیدتر بوده است کرد. امری که در آن فضا و برای آن ترکیب از مخاطبان مؤثرتر و

یافت تا در را میشاید اگر امام صدر در نیمۀ دوم دهۀ چهل و نیمۀ نخست دهۀ پنجاه، فرصت آن

های چند ساعته ایراد کند و دین را با حسینیۀ ارشاد برای دانشجویان و دانشوران مشتاق خطابه

یار ها بسدر آن سال های ایرانی زیستههای دینی نسلمعرفت زمانه تفسیر کند، انبان اندیشه

شد که بود و هست، اما در این صورت لبنان با خألی بزرگ دست به گریبان پربارتر از این می

 .ماندباقی می

مهاجرت آقای صدر به لبنان و رهبری جامعۀ شیعیان آن دیار شاکلۀ رسالتی دیگر را برای وی 

که آنجا بر عهده داشت از یک  های حساس و پرشماریها و مسئولیترقم زده بود. مجموعۀ نقش

سو و موقعیت پیچیده و پر تنش و بحران جامعۀ متکثر لبنان از سوی دیگر، سید موسی صدر را 

بایست با طوایف و احزاب و دولت لبنان در تعاملی ظریف در جایگاه امام صدر قرار داده بود که می

تجاوزکارانۀ رژیم صهیونیستی و افروزی باشد و این همه پیچیدگی و ظرافت را در مجاورت آتش

 .های عربی مدیریت کندپایان سران دولتمجادالت و مناقشات بی

ای دیگر های مجموعۀ مورد بررسی حاضر به گونهای، هر یک از خطابهبا لحاظ چنین پس زمینه

 رکنندگان اثر در ذیل هر گفتار اشارتی هشود. و ای کاش، تدوینقابل فهم، دریافت و تفسیر می

 انۀدردمند سخنان رمزهای کشف تا کردندمی سخنرانی آن مکانی و زمانی  موقعیت چند گذرا به 

سهل و ممکن شود. خوانندگانی  نیز امروز خوانندگان برای بیشتر و دهه چهار از پس صدر آقای

های داخلی لبنان و اختالفات کشورهای عربی و نیز وضعیت پروندۀ فلسطین که چه بسا از جنگ

 .های شصت و هفتاد میالدی درکی عمیق و اطالعاتی دقیق ندارنددهه در



 اشارات اختصار و مطالب تکرار رغمبه  های مجموعۀ سفر شهادت راهمین فقره، ارزش ویژۀ خطابه

 باال و کندمی حفظ تیزبین جویندگان چشم در طف، واقعۀ علمی تحلیل و تبیین باب در گذرا

ای از اسناد تاریخی بدل نظر، کتاب سفر شهادت به سند یا مجموعهم این از واقع، در. بردمی

شود که برای پژوهشگرِ موشکاف، خود از البالی هر سطر آن و از خالل هر واژۀ گفته یا حتی می

 .کندمسکوت آن بسیاری از حقایق پنهان در زیر غبار فراموشی را آشکار می

روایتی از عاشورا به مخاطبان شیعه مذهب خود  دشواری کار امام صدر آنجاست که باید قرائت و

کنندۀ وحدت و ای؛ ضامن حرّیت دینی و انسانی؛ و تأمینعرضه کند که؛ حافظ هویت فرقه

های تاریخی را نگه دارد و همبستگی ملی برای ایشان و دیگر شهروندان لبنانی؛ و هم پشتوانه

مش روح و تزکیۀ باطن در حیات فردی هایی باز به روی فردا بگشاید. در ضمن، به آرادریچه

 .انگیزدکمک کند و هم حس مسئولیت اجتماعی را بر

ای مذهبی، در زمانی اندک، بر فراز منبری تجمیع این کارکردهای پیچیده و تو در تو در خطابه

سنتی در مسجد یا حسینیه، در میان مخاطبانی با سطوح متفاوت معرفت دینی و اطالعات 

ای نیست. کسانی که با نهاد منبر و وعظ و خطابه آشنایند به خوبی ی کار سادهسیاسی و اجتماع

 .های چنین کاری هستندها و دشواریمتوجه ظرافت

های بسیاری هست. گاه خطیب برای برانگیختن عواطف دینی مخاطب در این مسیر لغزشگاه

گریزی غبار تخدیر و مسئولیتافشاند یا ای میای و طایفهپراکند یا بذر اختالفات فرقهجهل می

شود. هاست در مساجد و تکایای ما تکرار میها و بلکه قرنها و دههای که سالپاشد؛ تجربهمی

ها که بر فراز منابر در اوضاعی به شدت ملتهب و در فرصتی امام موسی صدر اما در این خطابه

ر حد وسع و توان خویش، به اندک ایراد شده، به فصاحت و بالغت و به کوتاهی و گویایی، د

 .رساندن پیام مورد نظر به مخاطبان توفیق یافته است

توان لبنان امروز دانست که مدارا و مسالمت جویی را تا حد زیادی وامدار نشان این کامیابی را می

تبعیض امام موسی خواهی جامع و بیشکیبایی، شرح صدر، وسعت مشرب، دور اندیشی و نیک

 .صدر است

 


